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Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland 

Postbus 159 

2300 AD  LEIDEN 

   

Ons kenmerk :  SE\Z-15-24822\1.2. Post Uit\42794  

Datum :   
 correspondent ie Samenwerk ingsovereenkomsten beheer Ruimtelijke Ordening  1-1-1801 Ruimtelijke ontwikkeling  

 

Onderwerp :  zienswijze 
uitgaande brief  

 

Geacht bestuur, 

 

Tijdens de raadsvergadering op 21 mei 2015 hebben we de jaarrekening 2014 en de 

begroting 2016 van de Omgevingsdienst West-Holland behandeld. 

 

Zienswijze 

Wij maken gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begroting 

2016. Inhoudelijk zijn we overigens akkoord met de begroting 2016. 

 

Met deze zienswijze verzoeken wij u om ons voortaan meer inzicht te bieden in de te 

leveren prestaties voor Hillegom. Wij lichten dit als volgt toe. 

In 2015 is de Omgevingsdienst gestart met het opstellen van (ambtelijke) werkplannen 

per gemeente (in plaats van een begroting per gemeente), waarin de prestaties en cijfers 

voor het komende jaar zijn vermeld. Wij vragen u om zowel dit werkplan als de 

eindrapportage voor Hillegom specifieker te maken en voortaan tegelijk aan te bieden 

met de algemene begroting en jaarrekening van de Omgevingsdienst, zodat wij een 

beter inzicht krijgen in de prestaties en cijfers. 

 

Onze voorkeur gaat uit naar een presentatie van de gegevens in het werkplan en 

eindrapportage met behulp van tabellen, diagrammen e.d., een vergelijking met 

voorgaande jaren en zo weinig mogelijk tekst. 

Naast de urenverantwoording willen we ook inzicht hebben in de producten en diensten, 

zoals aantallen en complexiteit van de controles, adviezen en dergelijke. Daarnaast 

vinden we een rapportage over de kwaliteit van de handhaving bij bedrijven belangrijk. 

Hoeveel bemerkingen er zijn, hoeveel hercontroles en aantal/type klachten e.d. 

Indien gewenst kunnen we dit mondeling aan u toelichten. 
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders 

 

 

ing. G.P. van Lierop    A. van Erk 

Secretaris    Burgemeester   


